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Geachte leden van de gemeenteraad/onderhandelaars Gemeente Voorschoten, 

Misschien kent u ons, misschien ook niet. Wij zijn Stichting Katapult, een ‘goede doelen-
organisatie’ op het gebied van jeugdwelzijn in en voor jeugd/jongeren in Voorschoten. We 
zijn inmiddels al enkele jaren hoofdsponsor van Koningsdag, georganiseerd door 
Oranjevereniging Wilhelmina, van zomeractiviteit ‘Bouwdorp’, van (v/h) 4POP, en van vele 
andere lokale activiteiten en verenigingen. Steeds meer verenigingen en stichtingen weten 
ons te vinden als het gaat om subsidiëring van activiteiten (voor een overzicht zie 
www.stichtingkatapult.nl). En precies dat is de reden dat wij uw aandacht vragen voor een 
ervaring die wij steeds nadrukkelijker opdoen en die ons ook relevant lijkt voor het 
gemeentelijk jeugdbeleid voor de komende jaren. 

We constateren dat: 

- Veel verenigingen organiseren zomerkampen of weekenden voor hun jonge leden en 
merken dat er elk jaar (en soms meer) kinderen zijn waarvan de ouders aanlopen 
tegen een financiële belemmering betreffende deelname van hun kind. 

- Veel verenigingen zijn voorzichtig geworden met contributieverhogingen omdat ze 
bereikbaar willen blijven voor alle kinderen in Voorschoten. 

- Veel verenigingen melden dat het steeds moeilijker wordt om aanvullende subsidie 
van de gemeente te verkrijgen. 

- Veel verenigingen melden dat het niet eenvoudig is om derden zoals bedrijven te 
interesseren voor sponsoring van bijzondere activiteiten. 

- Over de voedselbank vernemen we dat hierop door een toenemend aantal gezinnen 
een beroep wordt gedaan. 

- Van de Stichting Leergeld vernemen we dat het niet eenvoudig is om precies die 
kinderen/gezinnen te bereiken die met recht aanspraak kunnen maken op 
ondersteuning van deze stichting. 

- De risico’s van buitensluiting zijn niet alleen financieel van aard, ook wordt ons 
gemeld dat er kinderen zijn die als gevolg van overvolle agenda’s en ambities van 
ouders (emotionele) aandacht tekort komen en daardoor in een psychologisch 
isolement geraken. 

- Allerlei organisaties hebben nobele doelen op pedagogisch vlak, nemen daarom 
initiatief en vragen ons om steun, maar steeds vaker lijkt het erop dat deze 
initiatieven geïsoleerd tot stand komen zonder check op mogelijk vruchtbare 
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samenwerking met bestaande voorzieningen en zonder check op nut en noodzaak of 
aantoonbare behoefte. 

Kortom, er gebeurt veel in ons dorp, door verenigingen en anderen, waardoor veel 
kinderen en  jongeren in Voorschoten niets tekortkomen; maar er lijkt tegelijkertijd een 
groeiende groep van kinderen te zijn die dat op enigerlei wijze wel komen en die 
bovendien moeilijk zijn te bereiken. Wellicht dat de Gemeente beschikt over een 
betrouwbaar overzicht. 

Daar komt bij dat wet- en regelgeving op het gebied van privacy terecht gericht is op 
bescherming van persoonlijke belangen en integriteit, maar omgekeerd ook belemmerend 
werkt om goed te doen aan ieder. Met andere woorden, het komt ons voor dat er behoefte 
is aan afstemming: informatie-uitwisseling over activiteiten tussen verenigingen/
stichtingen, succesvolle wijzen van doelgroepbenadering, inzicht in reële behoeften 
(financieel, sociaal, psychologisch,…). Bekend worden met elkaar, relevante ervaringen 
delen, mogelijkheden onderzoeken voor samenwerking (denk aan in bruikleen geven of 
verhuren van materialen, expertises, ruimten) - dat soort dingen. 

Tegen deze achtergrond stellen wij voor dat er een (vooreerst eenmalige?) 
platformbijeenkomst wordt georganiseerd waarvoor alle relevante lokale organisatie die 
iets met jeugd doen worden uitgenodigd en waar op basis van een goede 
agendavoorbereiding nog nader te verkennen vormen van interactie plaatsvinden. Gelet op 
de wettelijke taak van de Gemeente op het gebied van jeugdwelzijn alsook om reden van 
de belangrijke informatie ter zake waarover de Gemeente beschikt, is hier een rol 
weggelegd voor de Gemeente. Tegelijkertijd past het binnen de gedachte van de 
participatiemaatschappij dat ook lokale burgerinitiatieven/partners hierin van betekenis 
zijn, evenals een orgaan als de jeugdraad (bestaat die nog?). 

U voelt hem aankomen: Stichting Katapult stelt zich als onafhankelijke lokale stichting 
beschikbaar om ook een nog nader te bepalen rol op zich te nemen. 

Wij hopen dat het voorgaande niet alleen uw interesse wekt, maar ook meer dan dat.  

Voor nadere toelichting kunt u natuurlijk altijd een beroep op ons doen. Wij wensen u een 
vruchtbare onderhandeling toe leidend tot een inspirerend en vertrouwende gevend 
program voor Voorschoten. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van Stichting Katapult, 

Harm Klifman, voorzitter 


